LESVOORWAARDEN
b aanvang van de lessen gaat men
akkoord
met de volgende voorwaarden

Het lesseizoen loopt van augustus t/m juli - de vakanties lopen parallel aan die van de basisscholen in
Deventer.
Op de website van Muziekstudiomerel staan onder "Agenda" de vakantiedata vermeld.
Er kan op ieder moment met de lessen worden gestart.
De lessen vinden in principe wekelijks of tweewekelijks plaats op een in overleg te bepalen tijdstip.
De tarieven worden vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de KNTV en de Ntb.

AFWEZIGHEID/ZIEKTE
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les is toch lesgeld verschuldigd.
Bij verzuim van de leerling wegens ziekte dienen binnen de verzuim periode tenminste twee lessen te worden
doorbetaald.
Bij langdurige ziekte van de leerling kunnen (na schriftelijk overleg of per mail) de lessen tijdelijk worden
stopgezet.
Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen twee lessen te worden doorbetaald maar
wordt gezocht naar een mogelijkheid om de les(sen) in te halen.
Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid is geen lesgeld meer verschuldigd.

OPZEGGEN

PRIVACY

De lessen kunnen per email of brief worden
opgezegd met een opzegtermijn van vier (wekelijkse)
of twee (tweewekelijkse) lessen. Dit houdt in dat na
de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld
verschuldigd is en de leerling op deze lessen recht
heeft.

De persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij
uitsluitend voor het uitvoeren van onze
dienstverlening. Nadat de dienstverlening is
beëindigd zullen de persoonsgegevens na 1 jaar
worden verwijderd.

TARIEVEN 2021/2022

FACTURERING

proe es 30 minuten € 15
proe es 45 minuten € 25
duo proe es 45 minuten € 10/kind

Het lesgeld wordt in vier termijnen bij
vooruitbetaling betaald en komt tot stand door het
aantal lessen binnen de termijn (ca. 10) te
vermenigvuldigen met de lesprijs.
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lesprijzen tot 21 jaar vanaf 21 jaar inclusief 21% btw
30 minuten € 21,50
€ 26
45 minuten € 32
€ 39

Factuurdata 2021/22:
14 augustus, 30 oktober, 29 januari en 9 april

